Løpsk tale
Løpsk tale er vansker med taleflyt og tempo i talen. Disse vanskene påvirker ofte
personens bruk av lyder, setningsstruktur og språkbruk. Viktige kjennetegn kan
være:
1. Personen har uregelmessig, og ofte akselererende taletempo. Mange med løpsk
tale tenker fort og har en litt uorganisert tankegang som kommer til uttrykk i talen.
Mange kan i tillegg ha vansker med å lytte til andres budskap.
2. Mange har gjentakelser av stavelser, ord og ordgrupper. Mange har brudd eller
gjentakelser i talen i forbindelse med at de må gjøre om på det de sier eller
"reparere" på setninger som er sagt feil. En del med løpsk tale har også stamming.
Hos disse kan det være vanskelig å oppdage den løpske talen fordi stammingen
dekker over den.
3. Personen utelater eller har dårlig uttale av stavelser og lyder. Mange blander
også inn ord i talen som ikke betyr noe eller som ikke hører til i det de vil formidle.
4. Mennesker med løpsk tale kan ha uorganiserte setningsstrukturer når de prater.
5. Mange har oppmerksomhetsvansker i form av at de har vansker med å fokusere
på oppgaver. En del har problemer med overblikk og struktur på hva andre sier
eller det de leser. Dette gjør at det blir vanskelig for dem å sammenfatte og tolke
det de har hørt eller lest.
6. En del har liten innsikt i egne vansker.
Alle disse kjennetegnene kan gjøre det vanskelig i skolesituasjoner, blant annet i
forhold til å tilegne seg lese- og skriveferdigheter. Mange har også vansker i
forhold til samhandling med andre.
Årsaken til løpsk tale er ikke kjent. Allerede fra barnet begynner å snakke er den
løpske talen merkbar i større eller mindre grad. Behandlingen har som mål å bygge
opp språklig og kommunikativ kompetanse, hjelpe til å strukturere barnets hverdag
og legge til rette for læring.

